
Sista ansökningsdag 4 februari 2020

Fält markerade med * är obligatoriska1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN
*Förnamn *Efternamn

*Postadress

*Postnummer *Postort Land (utom Sverige)

Telefon Mobil Webbplats (skriv ut hela web-adressen)

E-postadress

*Ansökan gäller (ange endast ett alternativ!)

Dansare KoreografCirkusartist 

*Utbildning

Konstnärlig högskola Annan utbildningAnnan konstnärlig utbildning Ingen utbildning

Examen (år/mån)Program/inriktningSkolans namn Antal år

*Nuvarande anställningsform

Frilansare

Fast anställd som pedagog

Fast anställd inom institution

Annan anställningsform (inkl. Dans- och Teateralliansen)

Ange i %

Arbetsgivare
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*Personnummer (10 siffror)

–

Kvinna Man

Ansökan om arbetsstipendium
DANS inklusive samtida cirkus 

Kön:

Dansare/koreograf
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*Beskriv din konstnärliga verksamhet de senaste tre åren* (t. ex. inriktningen på ditt konstnärliga arbete, max 2 000 tecken) 
CV och videolänkar bifogas som bilaga.

*Sammanfattning av ansökan (ange kortfattat vad du söker stipendium för, max 400 tecken)

2. ANSÖKAN AVSER Fält markerade med * är obligatoriska

OBS! För vår hantering är det viktigt att besvara frågorna i fälten nedan, även om du bifogar en bilaga.
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*Beskriv utförligt hur ett stipendium skulle användas (max 2000 tecken)
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3. SÖKANDENS EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN

*Därav inkomst av konstnärligt arbete i SEK

*

*

Inkomst i utlandet som inte beskattas i Sverige (ange i SEK)

Fält markerade med * är obligatoriska

*Under 2020 kommer jag helt eller delvis att bedriva min konstnärliga verksamhet i företagsform

Nej Andel i %:

Ja, i enskild firma Andel i %:

Ja, i handelsbolag 

Ja, i aktiebolag 

Fastställd förvärvsinkomst i SEK

Inkomst av kapital/utdelning och räntor i SEK

*

2016 2017 2018

Org.nr:

Ja, i annan form:

Om senaste inkomsten väsentligt skiljer sig från tidigare års inkomster bör detta kommenteras (max 400 tecken)

*Jag har under de senaste tre åren fått personliga stipendier och bidrag på 10 000 SEK
eller mer från en annan bidragsgivare än Konstnärsnämnden:

Ja Nej

Belopp i SEK År

SUMMA 

Bidragsgivare
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Övriga upplysningar (max 400 tecken)

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanna.
Jag är medveten om att Konstnärsnämndens stipendier och bidrag riktar sig till fritt verksamma konstnärer och att jag inte kan 
vara studerande vid en grund- eller masterutbildning om jag beviljas ett stipendium.
Jag intygar att jag ªr stadigvarande bosatt i Sverige och/eller har min huvudsakliga konstnªrliga verksamhet i Sverige.
Jag har tagit del av informationen om personuppgiftsbehandling: https://www.konstnarsnamnden.se/pul

*Datum *Ort *Sökandens underskrift

4. FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT

Maria skolgata 83, 2 tr

118 53  Stockholm

Telefonväxel: 08-506 550 00
info@konstnarsnamnden.se 
www.konstnarsnamnden.se

Ansökan inklusive obligatoriska arbetsprover och bilagor ska vara Konstnärsnämnden tillhanda
senast den 4 februari 2020.

Länkar till videomaterial (OBS! ersätter inte obligatoriskt uppladdat arbetsprov, ange lösenord när det behövs)

..........................................................................
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